Gezellige Backend developer

Magento











Leuke collega’s,
Goed bereikbare locatie,
Flexibele werktijden en vakanties,
Leuke werksfeer,
Verzorgde (gratis) lunch,
Veel ruimte voor eigen inbreng,
Gave projecten,
Veel vrijheid,
Opleidingen en cursussen,
En, natuurlijk een uitstekend salaris!

werkenbij@wvzonline.nl // 0172 498 652

Vacature (medior) PHP Magento developer
Als medior Magento backend developer werk je in een continue stroom aan leuke Magento projecten,
aangevuld met Wordpress (maatwerk)projecten. Je hebt senior collega’s ter ondersteuning om je heen, als je
ze nodig hebt, maar je krijgt ook de ruimte voor jezelf te ontdekken. Geen van onze projecten is standaard,
allemaal hebben ze op een eigen manier een uitdagende en soms complexe codevraag.

Over WVZ.online
Bij WVZ.online doen we vooral zoveel mogelijk wat we leuk vinden. Er moet uiteraard succes en resultaat
geboekt worden voor onze klanten en onszelf. Maar als eenieder doet wat hij of zij leuk vindt volgt ook
succes sneller. Daarnaast staat teambelang bij ons voorop. We doen vaak leuke dingen en lunchen altijd
samen. Onze projecten verschillen vaak erg van elkaar. Wat we veel doen, omdat we het leuk vinden, is het
aannemen van uitdagende projecten met een afwijkende twist in de ontwikkeling. Zo blijven we ook onszelf
uitdagen.

Jouw werkzaamheden
Je zult veel zelfstandig werken in de brokstukken van een project. Ook volledig zelfstandige projecten, in
combinatie met een front end developer behoren veel tot jouw takenpakket. Je bent daarbij
verantwoordelijk voor het vertalen van schrift naar code. Uiteraard helpt waar nodig de klantmanager of
projectmanager je daarbij. We zien je graag groeien in jouw kunnen, daarom krijg je veel zelfstandige
werkzaamheden. Maar uiteraard zal je ook veel bezig zijn met het door ontwikkelen en ondersteunen van
reeds ontwikkelde webshops en websites (70% Magento, 30% WP).

Je beschikt reeds over
Ondanks dat je bij ons een hoop kunt en zult leren zoeken wij voor de invulling van deze rol een developer
met al enige Magento development kennis in huis. Je hebt al minimaal twee jaar gewerkt met; PHP
(OOP/MVC), MySQL, en Zend (of vergelijkbaar) framework. Je hebt al minimaal een jaar ontwikkelt in;
Magento en je hebt maatwerktoepassingen voor Magento geschreven. Daarnaast zien we graag dat je
ervaring hebt in HTML, CSS en Javascript. Het is mooi meegenomen als je reeds gewerkt hebt met GIT en
Wordpress. Last but not least, we werken voornamelijk met Nederlandssprekende klanten, vloeiend
Nederlands (en wat Engels) is dus een must.

Genoeg over wat wij willen, wat wil jij?
Wij kunnen je een hoop bieden; geld, kennis, opleiding, gezelligheid, uitdaging, vervoer, leuke collega’s,
vrijheid, thuiswerken, gave projecten, certificeringen, alcohol, bitterballen, snackdag. Er is heel veel mogelijk.
Maar de vraag is vooral, waar word jij blij van. Wat wil jij graag.
Niemand is gelijk. Dus wanneer we matchen stellen we graag een uitstekend arbeidspakket samen die bij jou
past en waar jij blij van wordt.

Geïnteresseerd?
Mail naar werkenbij@wvzonline.nl, bel naar 0172 498 652 of kom gewoon langs!

WVZ.online BV
Curieweg 4c
2408 BZ Alphen aan den Rijn

T 0172 – 498 652
E werkenbij@wvzonline.nl

BTW NL820589354B01
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Website www.wvzonline.nl
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